VERSLAG
van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten, gehouden op
dinsdag 22 april 2014, om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

-----

Aanwezig zijn:
De voorzitter
De leden

De genodigde
De griffier
De notulist

burgemeester H.G. Vos
J.H.J. van Bussel, F.C. van Helmond, P.W.J.M. van de Ven-Schriks,
F.G.A. Hurkmans, P.P.M. Bakens, Th.M. Martens, J.P.E. Bankers,
J.G. Leenders, J.H.G. de Groot, R. Wever, A.J. Koopman, P.A.J.M.
Berkers-Coolen, M.J.H. Vankan, J.C.M. Huijsmans, A.H.H. Beniers,
N. Hagelaar-Koppens
gemeentesecretaris W.M.A. Verberkt
M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.C. Feijen-Lamberts

Afwezig is:

A.W. van Egmond

----Agenda
1.
Vaststellen agenda
2.
Verslag van de openbare vergadering van 25 en 27 maart 2014
3.
Ingekomen stukken gericht aan de raad
4.
Coalitieakkoord
5.
Benoeming en beëdiging wethouders
6.
Schorsing in verband met nieuwe raadsleden
*
Zitting Centraal Stembureau in verband met benoeming nieuwe
raadsleden
*
Ontvangst kennisgevingen benoeming
*
Aanvaarding benoeming
7.
Onderzoek geloofsbrieven van nieuw te benoemen leden van de raad
8.
Beëdiging van de leden van de raad in ontstane vacatures door benoeming
wethouders
9.
Onderzoek geloofsbrieven tot toelating burgercommissieleden
10. Benoeming van de leden van de functionele commissies en hun plaatsvervangers
11. Benoeming van voorzitters en hun plaatsvervangers van de functionele commissies.
12. Benoeming van vertegenwoordigers in externe organisaties

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Bij lot wordt
bepaald dat de beraadslagingen en eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij het lid Huijsmans van de fractie Leefbaar Asten.
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Agendanummer 14.04.01 Vaststellen agenda
De voorzitter geeft aan dat vanwege de afwezigheid van de fractie VVD in deze
vergadering in het presidium overleg is gevoerd over de mogelijkheid om een reactie
in te brengen op het coalitieakkoord. Het voorstel aan de raad is om de reactie van
de VVD te beschouwen als een ingekomen stuk, te behandelen bij agendapunt 3. Bij
behandeling van agendapunt 3 kan de raad dan besluiten dat het punt betrokken
moet worden bij agendapunt 4. De agenda wordt met deze opmerking vastgesteld.

Agendanummer 14.04.02 Verslag van de openbare raadsvergaderingen van 25
en 27 maart 2014
De voorzitter geeft aan dat de volgende wijzigingen worden voorgesteld:
Ambtshalve correcties
In het verslag van 25 maart 2014: de nummering van de agendapunten 13.03.02,
13.03.03 en 13.03.04 te vervangen door 14.03.02, 14.03.03 en 14.03.04.
En in het verslag van 27 maart 2014: de nummers 10.03.01, 10.03.02 en 10.03.03
vervangen door 14.03a.01, 14.03a.02 en 14.03a.03.
Dhr. Koopman, fractie D66-HvA, stelt de volgende wijziging voor:
Verslag 25 maart, agendapunt 14.03.01, pagina 2, vierde zin:
“De fractie vraagt of het hier gaat om onderhoud of investering. Indien het een investering betreft, dan had het voorstel aan de raad voorgelegd moeten worden.”
vervangen door onderstaande tekst:
“De fractie stelt dat het aanbrengen van nieuwe, grotere luchtkanalen wel degelijk
een investering is en geen onderhoud. Zij illustreert dit aan de hand van een voorbeeld: als de N279 wordt uitgebreid van 2 naar 3 rijstroken is dit een investering en
geen onderhoud. Deze situatie is identiek aan de investeringen van nieuwe bredere
luchtkanalen. De fractie D66-HvA vindt dat aan deze investering een raadsbesluit ten
grondslag had moeten liggen. Dit besluit had wel degelijk aan de raad moeten worden voorgelegd en dat is niet gebeurd.”
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt het verslag vastgesteld,
rekening houdende met de voorgestelde wijzigingen.
Ingekomen stukken
Agendanummer 14.04.03
De voorzitter stelt voor om de ingekomen reactie van de fractie VVD te betrekken
bij agendapunt 4.
Zonder dat iemand het woord verlangt, worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen en wordt besloten de reactie van de VVD te betrekken bij agendapunt 4.
Agendanummer 14.04.04 Coalitieakkoord
De voorzitter geeft aan dat het coalitieakkoord ter kennisname wordt aangereikt
aan de raad. Eventuele vragen zullen door de formateur, de heer van Bussel behandeld worden.
De heer Van Bussel, fractie Algemeen Belang, geeft als formateur een toelichting op
het coalitieakkoord, met de titel: Asten in evenwicht.
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“Voorzitter. 19 maart heeft de Astense kiezer gesproken. En het waren er zelfs een
paar % meer dan vier jaar geleden. Algemeen Belang kwam als grote winnaar uit de
bus (+ 42%; maar liefst 602 stemmen meer), maar ook de andere coalitiepartijen
scoorden relatief goed (CDA gelijk en LA 149 stemmen extra). Blijkbaar waardeerde
de kiezer het coalitiebeleid van de afgelopen jaren. Beleid gericht op zo stabiel mogelijke lasten, goede service en voorzieningen voor onze burgers, dorpsontwikkeling,
woningbouw en lokale economie.
Als Algemeen belang hebben we het klinkende verkiezingsresultaat niet alleen te
danken aan het gevoerde beleid, maar ook aan een zeer sterke kieslijst en een zeer
intensieve verkiezingscampagne.
24 maart hebben we alle raadsleden uitgenodigd voor coalitieoverleg. Allemaal tegelijk en dus zeer transparant. Uit die bespreking kwam in eerste instantie dat
PGA/PvdA, D66-HvA en VVD niet mee wilden werken aan het opstellen van een coalitieakkoord. Wel hadden VVD en PGA/PvdA een wethouder kandidaat en later bleek
PGA/PvdA wel mee te willen denken over een akkoord.
Vrij snel bleken er verschillen tussen de Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten
enerzijds en PGA/PvdA anderzijds. En er waren in de campagne uitspraken gedaan,
die tot wat irritatie hadden geleid. Ik noem de bewering dat “de PGA/PvdA de enige
partij is die zich sterk maakt voor mensen die ondersteuning nodig hebben”.
Een onjuiste voorstelling van zaken!
Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten kwamen snel tot een coalitieakkoord op
hoofdlijnen en een verdeling van de portefeuilles.
We willen het evenwichtig beleid doorzetten. Vandaar de titel “Asten in evenwicht”.
Een akkoord dat een correcte vertaling is van de verkiezingsprogramma’s van de drie
partners en dat recht doet aan de zaken die de drie in de verkiezingscampagne hebben gezegd en gedaan.
Het huidige beleid wordt in hoofdlijnen voortgezet.
We mikken op goede klantscores en goede voorzieningen, zo stabiel mogelijke lasten, aandacht voor leefbaarheid en welzijn, gezondheid voor mens en dier, behoud
van de eigen identiteit (geen wijk van Helmond of Eindhoven worden), samenwerking, goede financiën en economie, zorgvuldige invoering van nieuwe taken in de
welzijnssector.
Er zal een enorme krachttoer nodig zijn om dat laatste te bewerkstelligen en alle kortingen van het Rijk plaatselijk glad te strijken. Moeilijke maatregelen zullen we niet
uit de weg kunnen gaan.
We mikken primair op maximale efficiency, kostenbesparing door o.a. betere sturing,
digitalisering en samenwerking. Op zo min mogelijk lastenverhoging.
Ik spreek namens de volledige coalitie van Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten
als ik zeg dat we hopen op constructieve samenwerking met de oppositiepartijen bij
het uitvoeren van die krachttoer.
Voorzitter. Vertaling van dit akkoord in een collegeprogramma vindt in de loop van
dit jaar plaats. De eerste voorstellen om de begroting 2015 sluitend te krijgen volgen
medio dit jaar bij de Voorjaarsnota.”
De heer Vankan, fractievoorzitter van Leefbaar Asten, geeft aan dat het coalitieakkoord de volledige ondersteuning van zijn fractie heeft. Er was ook sprake van een
prima verloop van het proces. Alle fracties hebben zich kunnen uiten. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Dat kan in deze tijd ook bijna niet anders, niet alle budgetten sociaal domein zijn bijvoorbeeld al bekend.
De fractie PGA/PvdA, uitgesproken door de fractievoorzitter mevrouw HagelaarKoppens:
“Op uitnodiging van de formateur, de heer Van Bussel, hebben wij meegedacht aan
de invulling van een coalitieakkoord. Voor onze kiezers moet het duidelijk zijn dat
het niet onze keuze was om niet deel te nemen aan de coalitie, de 3 partijen, Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten hebben er voor gekozen om samen verder te
gaan.
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Nu wij het coalitieakkoord lezen is er weinig waar wij als PGA/PvdA niet mee in kunnen stemmen.
Waar het om gaat is hoe dit akkoord ingevuld gaat worden, waar, bij de uitvoering
van dit beleid belangrijke verschillen en raakvlakken zijn, tussen de coalitiepartijen
en de PGA/PvdA.
Dit zal de komende raadsperiode, met name tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, duidelijk worden.
Voor de PGA/PvdA zijn de volgende 3 sleutelwoorden hierin van belang om tot een
evenwichtig beleid te komen.
Duurzaamheid: De afgelopen periode hebben we al ingezet op duurzaamheid.
Duurzaam betekent voor ons, naast aandacht voor welzijn en natuur, ook dat je kritisch kijkt waarop je bezuinigt en hoe je dit doet. Wij zijn geen voorstander van kapitaalvernietiging waarmee je op korte termijn bespaart en waar je op lange termijn
de rekening voor gaat betalen. In onze ogen moeten bezuinigingen omkeerbaar zijn.
Sociaal: Geef de man die honger heeft geen vissen maar een hengel, en leg hem
ook uit wat hij hiermee kan doen. Dat is voor ons de benaming voor sociaal, dat is
de benaming voor ondersteuning geven. Door de transities, het overhevelen van allerlei zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeentes, krijgen inwoners van Asten te maken met nieuwe vormen van ondersteuning door de gemeente. Organisaties en inwoners hebben tijd en informatie nodig om deze omslag te maken. Als gemeente doen we dit maximaal door vooraf goede kaders te schetsen en informatie te
geven waar inwoners mee verder kunnen. Zij die extra hulp nodig hebben kunnen
deze krijgen, voor ons geldt altijd nog: we laten niemand in de kou staan.
Progressief: De wereld verandert en de crisis heeft ook bepaalde sociale creativiteit teweeggebracht. Deze moeten we stimuleren en hier moeten we proactief op inspelen. Leren van initiatieven uit andere gemeentes en daarbij niet kopiëren wat zij
doen maar er een Astense invulling aan geven. Hierbij is iedereen in Asten verantwoordelijk om kansen te zien en daar op in te spelen.
Duurzaam, sociaal en progressief, dat zijn voor ons de sleutelwoorden voor de
invulling van dit coalitieakkoord. Wij kijken uit naar de samenwerking in de commissies en de raad om gezamenlijk een duaal en kritisch beleid te ontwikkelen waarbij
ruimte is om ook buiten de kaders te denken, waarbij ruimte is om ook aandacht te
geven aan ideeën van een minderheid. Want op deze manier kom je samen verder
en bereik je een Asten in evenwicht.
Wij wensen de gehele raad de komende periode wijsheid en succes toe en hopen op
een vruchtbare samenwerking.”
De fractie VVD, uitgesproken door de griffier:
“De VVD wil beginnen met de drie partijen, Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten, te feliciteren met het bereikte coalitieakkoord. In een aantal speerpunten kan
de VVD zich vinden. Er wordt alleen geen antwoord gegeven op de vraag: “Hoe gaat
het college deze speerpunten realiseren?”. De taken van de gemeente gaan de komende jaren flink veranderen. De VVD vindt het daarom ook vreemd dat het coalitieakkoord niet inzet op nieuw beleid, maar vasthoudt aan bestaand beleid. Dit, terwijl nieuw beleid mogelijk noodzakelijk zal zijn, om alle veranderingen het hoofd te
kunnen bieden. Met betrekking tot Welzijn en Zorg betreuren wij dat de coalitie er
pas vanaf 2018 vanuit gaat dat de nieuwe taken gerealiseerd kunnen worden met de
verlaagde budgetten vanuit het Rijk. Niet innovatief gedacht en veel te pessimistisch.
De VVD hoopt dat het dualisme sterker wordt verankerd in de Astense politiek. Met
betrekking tot intergemeentelijke samenwerking hoopt de VVD dat de coalitie kritisch
zal zijn, maar tegelijkertijd open zal staan voor alle mogelijkheden die binnen deze
gemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen worden besproken.
Bij Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Milieu wordt ons inziens te weinig aandacht gegeven aan de economische ontwikkeling van onze industriegebieden. De VVD maakt zich ook zorgen over het buitengebied, dat vooral
wordt gezien als agrarisch en waar verder weinig ontwikkeling mag plaatsvinden.
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Met name vervangende economie, anders dan recreatie, op bestaande locaties, is er
niet en er wordt niet over nagedacht; hier worden geen kansen gezien. Zeker met
het besef dat er voor Asten weinig ruimte meer is op het bedrijventerrein, anders
dan de Stegen, waar niet ieder bedrijf zich zo maar kan vestigen gezien het profiel
waar je aan moet voldoen. De landelijke trend is toch vooral dat veel voormalige en
huidige (agrarische) locaties in het buitengebied hun functie gaan verliezen. Wat ga
je daarmee doen om verpaupering tegen te gaan en economisch tegenwicht te bieden? Wij vertrouwen erop dat de aandacht naar de ontwikkeling niet beperkt wordt
tot de realisatie van het nieuwe industrieterrein Flora Park, maar breed de aandacht
krijgt.
De VVD onderschrijft de intentie van de coalitie om de gemeente Asten financieel gezond te houden, zonder dat dit ten laste wordt gebracht aan haar burgers. Dames en
heren, en voor straks het nieuwe college, nogmaals gefeliciteerd en veel succes. De
VVD zal de komende jaren constructief oppositie voeren, zoals u dat van ons gewend
bent, maar wel met de kritische blik die u van ons mag verwachten.”
Mevrouw Van de Ven-Schriks geeft aan dat de fractie Algemeen Belang zich aansluit bij de woorden van de heer Van Bussel.
De heer Martens geeft aan dat de fractie CDA nauw betrokken is bij het proces en
van harte instemt met het coalitieakkoord.
De fractie D66-HvA, uitgesproken door de fractievoorzitter de heer Koopman:
“D66-HvA heeft het coalitieakkoord 2014 – 2018 grondig bestudeerd en wil hierbij
haar reactie geven aan de drie coalitiepartijen. Onder leiding van Algemeen Belang
hebben de drie coalitiepartijen hun geestelijk eigendom op papier gezet.
Om te beginnen willen wij hier duidelijk stellen dat wij als fractie, deel uitmakend
van de oppositie, ook de komende 4 jaar op positief kritische wijze onze inbreng zullen hebben ten aanzien van de voorstellen, die het college ons voorlegt.
Hoewel in de minderheid zal het specifieke D66-HvA geluid blijven klinken.
Dan naar het coalitieakkoord, zoals dat ons is toegezonden.
Uit de tekst blijkt dat het akkoord een weergave is van overeengekomen hoofdlijnen
tussen de drie partijen.
Daarmee is een reactie op voorhand lastig, want het is moeilijk in te schatten hoe de
concrete invulling van de in het coalitieakkoord genoemde hoofdstukken in de praktijk vorm krijgt.
Onze reactie is daarom dan ook een voorlopige en wij zien de invulling van het collegeprogramma later dit jaar met belangstelling tegemoet.
Toch stippen we enkele zaken aan:
Het motto van dit akkoord is Asten in Evenwicht, waarbij benadrukt wordt dat niet
zozeer nieuw beleid als wel actie belangrijk is.
Tegen de opsomming van zaken, waarin gestreefd wordt naar evenwicht kan moeilijk
bezwaar worden aangetekend.
Wat echter niet helder wordt in het akkoord is welke keuzes dan gemaakt worden.
Evenwicht tussen leefbaarheid en economie? Evenwicht tussen intergemeentelijke
samenwerking en behoud van eigen identiteit. Waaruit bestaat dat evenwicht dan?
Wat direct op onze instemming kan rekenen is bijvoorbeeld het voornemen voort te
gaan op de ingeslagen weg van het Zaakgericht Werken of -ander voorbeeld- het
voornemen geen parkeerbelasting te heffen.
Enige reserves behouden wij ten aanzien van het hoofdstuk Intergemeentelijke Samenwerking.
Ons lijkt het doel Asten als zelfstandige gemeente te behouden tegen de door de
Rijksoverheid ingezette ontwikkelingen ingaat. Juist om de identiteit van Asten te
bewaren is het o.i. erg belangrijk actief in te zetten op bestuurlijke en ambtelijke fusie met andere gemeenten, opdat voorkómen wordt dat Asten te zijner tijd opgaat in
een verzameling van steden en dorpen met een anoniem bestuur. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad hierover een duidelijk standpunt moet innemen.
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Een ander punt waarover onze fractie op voorhand graag meer informatie wil is het
voornemen het bestemmingsplan Prinsenmeer op basis van het bedrijfsplan van het
recreatiepark Prinsenmeer spoedig vast te stellen. Immers, nog niet zo lang geleden
is in de raad dienaangaande een beheersovereenkomst vastgesteld.
Tot slot van onze eerste reactie op het coalitieakkoord willen wij vermelden met instemming te hebben gelezen dat zowel de coördinatie als de integrale uitvoering van
de handhaving bij de burgemeester komt te liggen.
Voorzitter, mederaadsleden, de fractie D66-HvA spreekt de wens uit de komende 4
jaren tot een vruchtbare samenwerking te komen, waarbij dit coalitieakkoord vertrekpunt is.”
De formateur de heer Van Bussel geeft zijn reactie,
De fractie PGA/PvdA pleit voor een duurzaam en sociaal Asten, daar kan niemand op
tegen zijn.
Naar aanleiding van de reactie van de fractie VVD: nadere uitwerking van de speerpunten uit het coalitieakkoord zal gebeuren via het collegeprogramma. Nieuw beleid
zal alleen gerealiseerd kunnen worden binnen de financiële kaders. Welzijn/zorg pas
vanaf 2018 klopt niet. Per 1-1-2015 moeten deze taken al opgepakt worden. Economische ontwikkeling krijgt alle aandacht van de coalitie. De heer van Bussel praat de
fractie graag bij over de relatie tussen de bestaande bedrijventerreinen en het nieuwe bedrijventerrein Florapark. De zorg van de VVD om alert te zijn op verpaupering
van een stukje buitengebied wordt gedeeld door de heer van Bussel.
De fractie D66-HvA is het gelukkig niet eens met invoering van parkeerbelasting.
Zelfstandig blijven of niet? De eigen identiteit van Asten zullen we koesteren.
Er is haast bij de realisatie van een bestemmingsplan voor Prinsenmeer omdat de
Oostappengroep dan nieuwe investeringen kan doen, die van belang zijn voor het
toerisme in Asten. Er is al een tijd geleden een bedrijfsplan ontvangen van de Oostappengroep. Het beheersplan is een tijdelijke oplossing.
De voorzitter constateert dat het coalitieakkoord een document is wat als basis
dient voor de komende periode 2014-2018. Het coalitieakkoord wordt voor kennisgeving aangenomen door de raad.

Agendanummer 14.04.05 Benoeming en beëdiging wethouders
De voorzitter geeft aan dat geheel in de lijn zoals eerder afgesproken een integriteitonderzoek heeft plaatsgevonden naar de drie kandidaat wethouders. De voorzitter
heeft samen met de gemeentesecretaris drie gesprekken gevoerd met de drie kandidaat wethouders. De uitkomst van het integriteitonderzoek is tezamen met alle onderliggende stukken ter beschikking gesteld aan de commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders.
Het proces van benoeming en beëdiging van de wethouders wordt toegelicht door de
voorzitter:
1. Voorzitter vraagt aan voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven naar haar
bevindingen.
2. Dan stembureau benoemen.
3. Dan goed uitleggen hoe er over de personen gestemd gaat worden.
4. In drie rondes stemmen.
5. Dan vragen of de personen de benoeming aanvaarden.
6. Dan eed of verklaring en belofte afleggen.
7. En dan vragen om plaats te nemen op de stoelen voor de wethouders.
Stap 1: verslag commissie onderzoek geloofsbrieven
De voorzitter vraagt de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders, de heer Beniers, naar de bevindingen.
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De heer Beniers: De commissie uit de raad van de gemeente Asten, in wier handen
werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij het reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gevorderde stukken, ingezonden door: de heer J.H.J. van Bussel, de heer T.M. Martens en de heer
J.C.M. Huijsmans, voorgedragen als wethouders door respectievelijk de fracties Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten, rapporteert de raad het volgende.
De commissie heeft bovengenoemde bescheiden onderzocht en in orde bevonden. Zij
heeft zich er van overtuigd dat bovengenoemden:
a. Ingezetenen zijn van de gemeente Asten;
b. Het Nederlanderschap bezitten;
c. Voldoen aan het leeftijdscriterium zoals blijkt uit het overlegde uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
d. Niet van het kiesrecht zijn uitgesloten, noch van de verkiesbaarheid zijn ontzet;
e. In geen andere gemeente het wethouderschap vervullen;
f. Geen met het wethouderschap onverenigbare betrekkingen bekleden;
g. Zich bewust zijn van de integriteitsaspecten van het wethouderschap en de door
hen overlegde informatie geen belemmering vormt om de functie uit te oefenen.
Stap 2: benoemen stembureau
De voorzitter stelt voor om de volgende drie leden te benoemen: de heer Leenders
als voorzitter, mevrouw Hagelaar-Koppens en de heer Bakens. De raad stemt hiermee in.
Stap 3/4/5: uitleg methode stemmen inclusief stemming en aanvaarding functie
De voorzitter legt de methode van stemmen uit.
Stemronde 1 over wethouder 1, de heer J.H.J. van Bussel:
Voorzitter stembureau de heer Leenders: er zijn 16 stemmen uitgebracht, waarvan
2 blanco stemmen en 14x met de naam van Bussel er op.
De voorzitter constateert dat de heer van Bussel is benoemd tot wethouder.
Stemronde 2 over wethouder 2, de heer T.M. Martens:
Voorzitter stembureau de heer Leenders: er zijn 16 stemmen uitgebracht, waarvan
16x met de naam Martens er op.
De voorzitter constateert dat de heer Martens is benoemd tot wethouder.
Stemronde 3 over wethouder 3, de heer J.C.M. Huijsmans:
Voorzitter stembureau de heer Leenders: er zijn 16 stemmen uitgebracht, waarvan
16x met de naam Huijsmans er op.
De voorzitter constateert dat de heer Huijsmans is benoemd tot wethouder.
De voorzitter vraagt aan de drie wethouders of zij hun functie aanvaarden:
Wethouder Van Bussel: ja
Wethouder Martens:
ja
Wethouder Huijsmans: ja
Stap 6: beëdiging wethouders
De voorzitter gaat over tot beëdiging van de wethouders, waarbij zij of de eed afleggen of de verklaring/belofte.
Tekst eed conform artikel 41a Gemeentewet:
Voor te lezen door de voorzitter: “Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
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Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”
Antwoord door de te installeren wethouder inclusief gebaar (twee vingers rechterhand opsteken): “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”
Tekst verklaring/belofte conform artikel 41a Gemeentewet:
Voor te lezen door de voorzitter: “Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”
Antwoord door de te installeren wethouder zonder gebaar: “Dat verklaar en beloof
ik!”
De voorzitter gaat staan en vraagt de wethouders om ook te gaan staan.
Wethouder Van Bussel legt de eed af: “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
Wethouder Martens legt de eed af: “zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
Wethouder Huijsmans legt de verklaring/belofte af: “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter biedt de zojuist beëdigde wethouders bloemen aan.
Stap 7: De drie wethouders nemen plaats aan de wethouders tafel.
De voorzitter vraagt aan de zojuist beëdigde wethouders of zij plaats willen nemen
aan de wethouderstafel.
Hiermee is de benoeming en beëdiging van de wethouders voltooid.

Agendanummer 14.04.06 Schorsing in verband met nieuwe raadsleden
De voorzitter geeft aan dat er nu drie vacatures in de raad zijn ontstaan.
De vergadering zal worden geschorst zodat er in de trouwzaal een zitting kan plaatsvinden van het Centraal Stembureau. Zij verzorgen het voorbereidende werk zodat
daarna de commissie van onderzoek geloofsbrieven van de drie nieuw te installeren
raadsleden haar werk kan doen.
Het Centraal Stembureau bestaat uit de volgende leden: griffier mevrouw van Erp,
burgemeester de heer Vos, gemeentesecretaris de heer Verberkt, locogemeentesecretaris de heer Sprangers, ambtenaar mevrouw Timmermans. De nieuw
te benoemen raadsleden gaan ook mee naar de trouwzaal: de heren van Moorsel,
van Schijndel en van den Boomen.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt heropend.
De voorzitter geeft aan dat het voorbereidende werk door het Centraal Stembureau
is voltooid.

Agendanummer 14.04.07 Onderzoek geloofsbrieven van nieuw te benoemen
leden van de raad
De voorzitter stelt voor om de heer Vankan te benoemen als voorzitter van de
commissie onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen leden van de raad, en de
heer Wever en mevrouw de Groot als leden. De raad stemt hiermee in.
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De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt heropend.
De voorzitter vraagt de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
raadsleden, de heer Vankan, naar de bevindingen.
De heer Vankan:
De commissie uit de raad van de gemeente Asten in wier handen werden gesteld de
geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
Van Moorsel, H.A.M. (Henk) (m),
Van Schijndel, D.R. (Daniël) (m),
Van den Boomen, M.A.T.M. (Maarten) (m),
op dinsdag 22 april 2014 benoemd tot leden van de gemeenteraad van Asten, rapporteert de raad van de gemeente Asten dat zij bovengenoemde bescheiden heeft
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.
De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Asten.
De voorzitter stelt voor om het advies van de commissie op te volgen. De raad
stemt hiermee in.

Agendanummer 14.04.08 Beëdiging van de leden van de raad in ontstane vacatures door benoeming wethouders
De voorzitter gaat over tot beëdiging van de raadsleden, waarbij zij of de eed afleggen of de verklaring/belofte.
Tekst eed conform artikel 14 Gemeentewet:
Voor te lezen door de voorzitter: “Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en
geweten zal vervullen.”
Antwoord door het te installeren raadslid inclusief gebaar (twee vingers rechterhand
opsteken): “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”
Tekst verklaring/belofte conform artikel 14 Gemeentewet:
Voor te lezen door de voorzitter: “Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd
te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook,
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit
ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte
heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar
eer en geweten zal vervullen.”
Antwoord door het te installeren raadslid zonder gebaar: “Dat verklaar en beloof ik!”
De voorzitter gaat staan en vraagt de drie te beëdigen raadsleden om ook te gaan
staan.
De heer Van Moorsel legt de eed af: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
De heer Van Schijndel legt de eed af: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.
De heer Van den Boomen legt de verklaring/belofte af: “Dat verklaar en beloof ik”.
De drie raadsleden zijn hiermee beëdigd. De voorzitter biedt hen bloemen aan.
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Agendanummer 14.04.09 Onderzoek geloofsbrieven tot toelating burgercommissieleden
De voorzitter stelt voor om de heer Bankers te benoemen als voorzitter van de
commissie onderzoek geloofsbrieven te benoemen burgercommissieleden, en mevrouw Berkers-Coolen en de heer Beniers als leden. De raad stemt hiermee in.
De vergadering wordt geschorst.
De vergadering wordt heropend.
De voorzitter vraagt aan de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven
burgercommissieleden, de heer Bankers naar de bevindingen.
De heer Bankers:
De commissie heeft geconstateerd dat de stukken van de heer J.J.C. van Kessel niet
compleet zijn. Ze adviseert hem niet toe te laten op dit moment als burgercommissielid.
De commissie uit de raad van de gemeente Asten in wier handen werden gesteld de
geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
J.M. Jacobs, voorgedragen door de fractie Algemeen Belang als burgercommissielid
M.A.J. van Zeeland, voorgedragen door de fractie CDA als burgercommissielid
R.T. Schleedoorn, J.P.M. Knapen, I.A.A.M. Berkers, voorgedragen door de fractie
Leefbaar Asten als burgercommissieleden
L.J. Drost, D.W.J.H. Grein, voorgedragen door de fractie PGA/PvdA als burgercommissieleden
G.M. Koomen-Driessen, M.J.M. van den Eijnden, voorgedragen door de fractie D66Hart voor Asten als burgercommissieleden
M. van Asten, J. Bazuin, I.M.J. Van Oosterhout-Swinkels, F.M.G. Janssen, voorgedragen door de fractie VVD als burgercommissieleden
rapporteert de raad van de gemeente Asten, dat zij bovengenoemde bescheiden
heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de genoemde personen voldoen aan alle in de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies gestelde
eisen.
De commissie adviseert tot toelating van voornoemde personen als burgercommissieleden van de raad van de gemeente Asten.
De voorzitter stelt voor om het advies van de commissie op te volgen en in het
raadsbesluit de naam van J.J.C. van Kessel te schrappen. De raad stemt hiermee in.

Agendanummer 14.04.10 Benoeming van de leden van de functionele commissies en hun plaatsvervangers
De voorzitter stelt voor om de naam van J.J.C. van Kessel te schrappen in het
raadsbesluit. De raad stemt hiermee in.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het aangepaste voorstel besloten.

Agendanummer 14.04.11 Benoeming van voorzitters en hun plaatsvervangers
van de functionele commissies
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De voorzitter geeft aan dat er drie voorzitters worden benoemd, die elkaar onderling als plaatsvervangende voorzitters kunnen vervangen conform het voorstel.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Agendanummer 14.04.12 Benoeming van vertegenwoordigers in externe organisaties
De voorzitter geeft aan dat het gaat om drie externe organisaties conform het voorstel.
Zonder amendering en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Hij nodigt allen uit om nog een drankje te nuttigen.

Voor verslag,
de griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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